
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatro de julho do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues, que solicitou ao Primeiro Secretário,  Vereador Renato
Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de julho de
2019. Pela ordem, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza requereu a dispensa da leitura
da  Ata.  Em discussão,  o  requerimento  do Vereador  Luiz  Cláudio  Carvalho de Souza  não
houve  oradores.  Na  sequência,  o  Presidente  colocou  em  votação  a  Ata  da  21ª  Sessão
Ordinária,  sendo  a  mesma  aprovada  sem  retificação.  Dando  continuidade  à  Sessão,  o
Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas:
Ofício PMI nº 020/2019, Resposta do SINFRA sobre a Indicação nº 046/2019 de autoria do
Vereador Humberto Carlos dos Santos e Projetos de Leis nº 5.142/2019 e 5.143/2019, ambos
de origem do Executivo Municipal. Após, o Presidente deu início a homenagem a Banda Tons
de Deus com a leitura da Moção de Congratulação nº 003/2019. Na sequência, o Presidente
convidou o Autor da Proposição, Vereador Elísio Sgrott, para entregar aos representantes da
Banda  o  Certificado  da  Moção  que  a  congratula.  Com a  palavra,  o  Vereador  Propositor
declarou que acompanha a banda há muito tempo, a qual surgiu na comunidade do Morro do
Mirim e que hoje é reconhecida em todo sul do Estado de Santa Catarina, através de suas
canções, as quais sempre trazem uma mensagem de fé e esperança. Com a palavra, um dos
representantes da Banda, Senhor Genival Fernandes Laurentino - Vavá, falou das dificuldades
encontradas no início da formação da banda. Todavia, destacou que com esforço e dedicação a
banda vem trilhando seu caminho, sempre trazendo uma palavra de fé e conforto a quem os
escuta,  porque,  segundo ele  -  Vavá, “O Que É De Deus Permanece”,  finalizou o músico.
Após, não havendo inscritos para o uso do Grande Expediente o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia e solicitou ao Secretário a leitura do Ato da Presidência n° 026/2019. Após, o
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.141/2019 que autoriza o Chefe do Poder
Executivo  a  aderir  ao  Projeto  “Uma  Rosa  para  Anita”,  em seu  bicentenário  e  dá  outras
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providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à
tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador Elísio Sgrott falou da importância do Projeto
para os Municípios  de Imbituba,  Laguna,  Tubarão,  os quais já possuem comissões para a
organização conjunta dos eventos em comemoração aos duzentos anos de Anita. Em votação,
o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Encerrada a Ordem
do Dia,  o  Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais.  Com a palavra,  o Vereador
Elísio  Sgrott  fez  um  balanço  dos  problemas  que  vêm  causando  a  falta  de  emprego  no
Município de Imbituba e tomou como exemplo a suspensão do alvará da Lumma Construtora.
Nesse sentido, o Vereador fez alguns questionamentos do porquê desse desencontro entre o
Poder Púbico e a referida empresa e os próprios munícipes, que também saem perdendo com
isso.  Com a  palavra,  o  Vereador  Anderson Teixeira declarou que no dia  15 de abril  do
corrente  ano,  protocolou  um  requerimento  sobre  o  número  de  cargos  comissionados  no
Governo  Municipal.  Todavia,  antes  disso  o  Prefeito  Municipal  já  havia  anunciado  uma
redução dos cargos comissionados no município. Ocorre que um mês após o referido anúncio,
o  Município  de  Imbituba  contava  comm  112  cargos  comissionados.  Contudo,  hoje  o
município conta com 143 cargos comissionados, ou seja, houve um aumento de 31 cargos
comissionados,  com  gastos  elevadíssimos  para  o  município.  O  que  se  contrasta  com  o
enxugamento da máquina pública, que se converteu, em plataforma eleitoral do atual Prefeito.
Portanto, com um discurso inverídico o atual Prefeito conseguiu se eleger, enganando muita
gente, finalizou o Vereador Anderson Com a palavra, os Vereadores  Humberto Carlos dos
Santos,  Walfredo Amorim e Renato Carlos dos Santos parabenizaram a Banda Tons de
Deus pela homenagem recebida da Câmara Municipal de Imbituba. Não havendo mais nada a
tratar, passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente,  Roberto Luiz Rodrigues
declarou que participou de uma reunião bem proveitosa no Hospital São Camilo, que conta
hoje com uma nova administração. Ato contínuo o Presidente convocou os Vereadores para a
23ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 08 de julho de 2019, às 19:30
horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 22ªSessão Ordinária,
onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 04 de julho de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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